
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN AN PHÚ 

 

Số: 1311/UBND-VX 

V/v lấy ý kiến cán bộ, công chức,  

viên chức và nhân dân đối với  

biểu trưng (logo)huyện An Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

An Phú, ngày 24 tháng 10 năm 2019 

 

  Kính gửi:  

    - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc tổ chức Hội thi thiết kế biểu trưng (logo) huyện An Phú. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn 

thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện lấy ý kiến cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân về 10 biểu trưng (logo) huyện An Phú đã được 

chấm chọn tại vòng sơ khảo của Hội thi, cụ thể như sau: 

1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện 

Triển khai và lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Lấy ý kiến cán bộ, công chức tại đơn vị. 

- Triển khai về Ban Nhân dân các ấp lấy ý kiến nhân dân. 

Gửi kèm: 10 tác phẩm biểu trưng (logo) lấy ý kiến. 

3. Hình thức lấy ý kiến 

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

photocopy gửi tất cả cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, mỗi người một 

phiếu (thực hiện theo phiếu hướng dẫn đính kèm); Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn chỉ đạo các Ban Nhân dân ấp tổ chức lấy ý kiến của 50 người dân/ấp. Thủ 

trưởng các đơn vị tổng hợp (mẫu đính kèm). Kết quả lấy ý kiến gửi về Ủy ban 

nhân dân huyện (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 14 tháng 

11 năm 2019. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ số 

điện thoại 02963.826.593 hoặc số điện thoại 0917866309 gặp Huyền Ngân./. 
 

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Bình Lâm 



 

 

Họ và Tên:..................................... 

Đơn vị:........................................... 

 

Tác phẩm Biểu trưng (logo) lấy ý kiến cán bộ, công chức,  

viên chức vànhân dân huyện An Phú 

 
 

 

Stt 
Mã số tác 

phẩm 
Hình ảnh 

Người được lấy ý kiến 

Đồng ý 
Không 

đồng ý 

01 AP024.3 

 

  

02 AP045.1 

 

  

03 AP043.3 

 

  

04 AP072.9 

 

  

05 AP010.5 

 

  



 

06 AP010.3 

 

  

07 AP010.2 

 

  

08 AP021.1 

 

  

09 AP010.4 

 

  

10 AP002.1 

 

  

 

Phụ ghi: Mỗi người được lấy ý kiến đánh dấu X vào ô đồng ý ở 01 logo duy 

nhất 

  



 

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CBCCVC 

Đơn vị: …………………………………………. 

Tổng số người được lấy ý kiến: ………………… 

Mã 

số tác 

phẩm 

AP024.3 AP045.1 AP043.3 AP072.9 AP010.5 AP010.3 AP010.2 AP021.1 AP010.4 AP002.1 

Số 

lượng 

bình 

chọn 

          

 

 

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN 

Ấp: ……………………………………………… 

Tổng số người được lấy ý kiến: ………………… 

Mã 

số tác 

phẩm 

AP024.3 AP045.1 AP043.3 AP072.9 AP010.5 AP010.3 AP010.2 AP021.1 AP010.4 AP002.1 

Số 

lượng 

bình 

chọn 
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